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HỘI THAO CHÀO MỪNG 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI TIN HỌC TP.HCM
HỘI THAO HCA MỞ RỘNG 2018
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp Hội viên, Đối tác
Nhằm tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Tin Học
TPHCM (09/06/1988 - 09/06/2018), HCA tổ chức Hội thao gồm các môn thi đấu dự kiến như:
Bóng đá, Tennis, Cầu lông từ cuối tháng 4/2018 đến tháng 11/2018 nhằm tạo sân chơi lành mạnh,
bổ ích, tạo điều kiện giao lưu giữa các hội viên trong HCA cũng như với các doanh nghiệp, tổ chức
trong ngành CNTT-TT.
Đây là cơ hội để Quý Doanh Nghiệp tiếp cận quảng bá hình ảnh thương hiệu đến cộng đồng
CNTT-TT khu vực phía Nam, hơn 350 Hội viên HCA và gần 2000 khách hàng của HCA là các đối
tác, tổ chức, các Hiệp hội bạn,.... Thông tin về hoạt động Hội thao sẽ được truyền thông rộng rãi
trên các kênh của HCA và phương tiện thông tin đại chúng.
Qua 30 năm hoạt động và phát triển, Hội Tin học TP.HCM (HCA) đã và đang là cầu nối đóng góp
nhiều trong lĩnh vực CNTT – TT của thành phố cũng như cả nước. Nhiều hoạt động, sự kiện
chuyên ngành CNTT do HCA tổ chức đã mang lại cơ hội giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp,
mở rộng xúc tiến thương mại với thị trường nước ngoài. Song song đó, các hoạt động Hội thao
cộng đồng vẫn luôn được HCA tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các
vận động viên không chuyên của ngành CNTT.
Hội Tin Học TPHCM trân trọng kính mời và rất mong Quý doanh nghiệp, Quý Đối tác đồng hành,
tham gia thi đấu tại Hội thao chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội.
*Thông tin đồng hành và đăng ký tham gia thi đấu, Quý vị vui lòng xem file đính kèm.
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HCA mong nhận được sự quan tâm và đồng hành từ Quý doanh nghiệp, Đối tác cho sự thành công
của chuỗi hoạt động Hội thao hướng tới chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Tin học
TP.HCM.
Trân trọng cảm ơn!
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